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סטייוג'ה בש'חת הז'כרו[

'oול הרבולח

•

ש'ש'ס שנה אחר'

.

כ

רוח 'מ' החג ובתקווה לשנה טובה,

מערתכ תכב העת לש 'ר ושס מג'שה
לכס ,קורא'נו הנאמנ'ס ,גיל'ן[ זה של

'ד ו שס ' ר ו של ' ס ניעצנב מחושד .לע פ'
התננבות הח'וב'ות קש'בלנו ממכס לע המחףס

 0תשאלו מישהו מ[ הע'י

א

ח '[ OI

מה'

ץוא מצוא) 'תלבט קשות ב1צ' להש').
בלממחת העזלם הראשוהנ רבע השטח

השןנ'ם שהופ'עו בגיל'  JIות הקורמ'ס של כתב

משםב'ב 'עלר מףבrוoו יסחה לףב Iסת

העת ,כגו[ ינימה :יח'נ ור " ,םפ"ור א'ש" ועו.ד

רומג'ה '[ .ב  1940ל 1945 ,החל'ף 'ד"ס כמה

הלחטנו להקrוע מקוס קבוע ל'ןכ רחא מרוגחף.ם

פעמ'ס  :בר'ת המוצעות  ,רומנ'ה ואחר כך שוב

'·6

ח'גור

ר  O'O'Oשר פם'פס

rךנת רוגוצעות כיום הטשח הוא tjזח מ INקאררני)
בת ו ס רוגהא העשר'ס I ,ףא שבערן מזא רנכ ' Iתר

]'צול שואה  ,חוקר ,בקנא' או סכו[ ב\)'וח ש'קוזק

תכנ'ות מעבר ל'ס

מחמ'ש'ס ש Jר~ טרס נתפסת השפעהת המלאה

לפרט'ס לע אדם מ[ הע'ר חוט'[  ,למ' לע'ו לפטת?

פרס 'מ" ם האיכ Iתי

של הש Iאה לע האנושות .ל'מור ' Iצ'רת כל'ס

שה"תה איפורה בוכצח'ח

נ"דח יח'נוכ'תי צבהל"

לבח'נה מתמדת של נושא השנאה הם מטרות

הראשונה של המאה  20-01ש'נו ער'ס וע"ר Iת

האלבוס של תומי

מרכ  I'Iת של יר  Iש  ,Oבנ'ל'ן[ זה של ' ד ושם

את משוח'הן וקנראו בן בזמ[ בשמוח שונים בפי

' ר ו של ' ם המתפרסם קלראת ס' Iמה של שנת

תושב'הן השונ'ם  .אזור'ם מ'נהלייס ה'ו במצב

ה' Iבל למר'נת 'שראל ,מתואר אחר הפר' Iקט'ס

של נז'לות מתמרח  ,וגבול Iת השחנו לעתים

'ד ו שס במוקסבה

r

ר Iר ')ש ' Iצר

.

ר'א'ן[ עס חוה אלברשט [II
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)'כ  OIנצ''oןןס

םפoור א'ש'

מפשחת וילף

•

ושל הלצחה

O

אמנות

"אנור התכלת

החשוב'ס של 'ד ושס כ' : OIמחשוב לכ מאנרי

קרובות  .אפ'לו מרינות שהוקמו מחשד נתבלטו

רוג'ער  Iהארכ'ונ'ס שלנ ,הצרע הראשו[ בפרו'יטן

כעבור שנ'ס ספורות  ,לא אחת כד' לה'ווסר

צעןס זה החל לא מער  ,ובשלב ראשן[ נערכה

מחשד ב'ום מ[ ה'מ'ס .

"שר'מח השרימוח" לש למלעה משערת אלפ'ס

אנש'ם 'ח'ר'ס נשאו לעת'ס קרובות י ותר

רש"'ות של שמות קרבנות השואה ושל מש Iת

משם אחד  .נבר'ס 'הורים בהוננריה למשל

הנצ''זו'ס הנמאצ'ם אברכ'ו']ס .עור לע הפר 7'Iטן

שבכ'תם נקראו אבוהם קראו צעלמס ארולף.

תו'ןכו קלרוא במרור '" : 200

מנהג זה ן(ו היה מק' Jמ נשוס מקוס אחר  ,ולכ ן

,·s
ס'פ  Iר של ה'ש  mת  ,לש קהרהב

ו-ון

הזעה -

)'ציל' ש Iאה בישראל :העשור הארשו['

jמדרה ההפכרכפ,

מ'דע זה מוע'ל קר ח'הו'ס של נלע' השמות
לע תערוכה חשרה שנפחחה לא מער וקנראת

אדולף ואברהם בהונגר'ה

"ואבר התלכת העזה" תולכו חjחא כחמר '(» f.םן:ז

השחנו לעת'ס קרונות ,

.

אץר שנבולות'ה

התערכוה מפסרת תא ספיורס של נצ'ייי השואה

כל הפרטים הללו הס חקל מתמונה גרולה

בעשור הראשו[ לבואס ארצה .במדור "ב'מה"

' ותר המ  Iנחת לפנ'נו כעת נרס  Iס'ה .

לכ שס

תו'ןכן קלרוא לע הת Iפעה המדא'גה של הצבת

של פרט ו'ןכ פרט פול'ט'  ,גאוגרפ' וחברתי הס

הצלב'ס באתר מחגה ההשמדה

אושוו ,r

הוס'ס'ס המפוזר'ס המצטרפ' Qלפס'פס של
העס היהו'י בא'ר!פו 1בתקופה קשרמה לש!אה,

לסיום בתוננו להודות לעורכת בפולע ה'וצאת

ב'מה

13'12

אושווץי

.

רוגקבא לע הזנ'רו[

ללכ ץפח 'ש

..

בארכ'ו[

"

ושס ]אנן מקל נכrן ממ'ער זר ,במשך

של כתב העת מ'כל מ  Iר'ס קמיל לע מאוכצ'ה

שנ'ס  ,אך הנג'שות אליו קשה .מש'מתו של 'ו

הרביס ולע תרומתה הנחלה ל 'ר  Iש ' Dר ו של'ס .

ושס ה'א לממשב את שפע המ'דע שנארכ'ו[

גאו מ"זזואס לה לצהחה בהמשך דררכ~ הבמדזנוח

 Iבה'כל השמות ובכך להפוך אותו לנג'ש ' ותר ,

 11גאו במרכ'ס את היערתנ בפנלע החשדה א'נט

דנר ש'אפשר לבנוח את ,ךפספ"ס מחשד ירכ

נמחיה-מס'נסא :ברכוה הבאה והבלצחר~

שזיכרו[ השואה יישמר רעל.

חחשוב
בארכ'ון

"

ושס 'ש מ'ער צעוס ·מאגר' נתונ 'ם

ק!צב י ם של למלעה מ nמ ' ש'ס מ''oוון רפ' ת'עור,
חשוות

17'15

'ףריס

19-18

פרםומ'ס חשו'ס  Iאירוoעס

'0

זאת מלרב מאות אלפ' לצתמו ' ס  Iסרט'ס  .פשע
זה של מיער מפסק שמות רב'ם של קוננות
שואה ושל נצ'ול' שואה  ,נוסף לע ןב  ,סאף הלכי
השמות קרוב לשלושה מ'ליו[ שמות ופרט'ם
שנרשמ I

רבפי הרע  ,בוש'מ  Iת שפורסמו בענר

ובספרי 'יזכוד ,

בשען  :מחוך רשימת ש'לוח לטרז" Jשטט )חטיבה

מאחר שמעולם לא ה"תה רש'מה מלאה

דאביוניח מפסי  ,064אוףס ברמ[  ,0"1ואכ'ו[ 'ד ושס(

של היהוד'ם שנרדפו בשואה  ,לא ייתכ Jשק"ס

2

ארכיוז כלשהו שתהיה לז רשימה כואת  .אולם

הרשימית :רשימה כיללת  11היא אחר השלבים

השיאה  ,כון תא ר Iב משותיהם לש נצוילי השואה:

נורמים שונום יצרו אלפי רשימות מקומיות נזמן

הראשינים בפריקיט רמוחשיב

אירר הממירם שיר

יר ושם משוכנע שמאנרי המירע יהיו בעתיך

השואה ואחריה  ,ויר ושם אוסף אותו זה כמה

ישם החל בן .

שעורים .רע כה נאפסו

כ' 10,ooo

הצמאיע '""וע'?ר עבלום לררגת השו;ןא i)lשלnטיר~
קר בזכוח פרויקט מחשוב מורע ושאפחני זה

רשימות  ,ננהן ,

לע פי אומרו והיר  ,כשלושים מיליון שמות  ,חקל

מבע לעת' T

מהם מיפיעים כהן יוחר מפעם אחת  .נוסף לע

'מליא ההשפעה של השואה לע האנושןת רעיין

רשימוח אלו  ,יצר הארניון ספריוח ממיחשגות ,

לא נתפסת  ,ויי ושם רואה כחקל משליחיתי את

ונעזרח הידע המקצועי של  Oנל ההיסט Iריונים

 Iכהן מירע לע ההינטים הפיליטיים  .הלשונייס

'Oפ  j71רילגם לבקףה המחמכשת לש אירזע מחרןו

והגאוגרפיים של אירפוה גמאה ה  ,20-נחונים שיש

זה  :אומר באנר שלי  ,יושב ראש הנהלת יד ושם .

בהם בדי לםייע בהתרבגות לע המכשולים הנוכרים

" פרויקט המחשוג מציע הזרמנייות לאינטנרציה

לעיל .

קהץי שעו וע'ט הראיכוג הלכי המשוח והספףיה

של מירע  ,וכ Iננישוח שלא יכולנו להעלוחם על
הערת רע לא מזמו.

"

ושם מעףר שנחום פרויקט

מאמץ מיוחר לאתר את כל רשימוח השמ  Iח

ארור טווח וה תכליל הרשימה כארבעה מיליוני

שנמצאים במאנרי יד ושם ייצרו אח " רשימח

שמוח מחור ששח מיליוני השמות של קרבנות

והארכיונאים לש ןו ושם' .לכ tהמיעו קיר המציאיח
האנור אבריכון להיות גניש ללnיטו~ טמח רמוחשוג
יהיה אפשר להצל!ג את מאנר הנחונ'ס הנרחב

לש יך ושם עס רשמיות אחרות ושלמש בכר בססי
לכל משא ומחן עת'  '1הקשור לשמות קרבנות
השואה .

חפקיט rךאר מD'lמ זה ילכו "'Oעל חלחח הבאםי
להריכב  Mהפיסספ לש תשש r'mני היהוידם וחצונש
rכאנףות בשהאנ לש! העtלם ההיו'ו שההי וחנר.נ
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ני העוכףס של כ'ח הפסר המרזכ' להוראח השואה ב'ר

ניידת "חינוכית" בצה"ל

של'חוחו הראשונ'ח .במווצח השב'ס ה"תה לסגל עובר'ס

נ

ושס מאמ'ו באמונה שלמה שהוראת נושא השואה ה'א

וה הזכות לנעור עם אלפ' מוו'ס מסור'ס מלכ וחב' לבח.
בשי הב'קוש הרב בשג'ס האחרו]ות לתכנ'וח א'כות'וח להכשוח

מור'ס להוואת השואה ,ייסר ב'ת הספו מחקלה מ'וחרת לתכג'ות

הפעייות הח'נוכית שהצ'ע צוות הנ"רת ה"תה ד'וו בסוג'ות

כם'אטל .בטווונטו .במונטו/אל .בסו פרגם'סקו ובב"קרפס'לר .ב'וג'

הקשורות לשואה  ,חהות ה'הוד'ת-ישואל'ת  1להשחלבות[) של )צ'ול'

אוננה שולמ'ת א'מבר ,המנהלת הפרנונ'ת של ב'ת o1ספו ,סמ'נ  'lס

הש  Iאה בחברה הישראל'ת וחר,מתם לה ,

להכשרת מוו'ס ומוווח בש'קנו רכת '.ב'וסטון ובקנזס '.ט'ס י'ל'או

הח"ל'ם והמפקדים התענ"נו מאוד בנושא'ס האלה  ,ור,ר'ונ'ם

פלווס גו OOנר .מנלהת קהrו להנצחת השוהא אנ'ןו'וב' .צ"הנ שץ' OOרנ

התארכו לא אחת מעבר לשעות הפע'לוח רrכoתוכננו.ת

 01 ' 01חבוקת חוו'ה משרJכ'ר .שערות רrכoוrך  ,Dאנ'ש הסלג וחבו' המוצעה

התגא'ם בבסיס' צה'ל הקשו לע פר'שת מערך החצונה של

שהשתחפו בא'רוע ה'ו חמ'מ' עד'ס נשנח'הס ונחודתם לע שב'תבה

מענ"נ'ס מאור ובנחרו במקציעזות·

תכ)'וח 'ר ושס להכשות מוו'ס ·גוורות· לפ' מ'רתה של כל
קה'לה וקה'לה .זער' הל'מור והג'שות הפרנוג'וח של ב'ת הספו
הב'ו-אלמו' סדנ'ש'ס מאד iחא חIו ה'הr Iןס לפנ' השוהא ,ממו השוהא
 Iאח  'lה ומעו'דlס את התלם'rןס ללמור כצ'ר מף 'וס התמוחו בג'
םדא עס נע' TIIמוסו רצפו

ק'בלן החלטות קשות
בנם'בנת שלא ה'ה מהנ
מ)וס.

לש ב'ח הספר המ 'm
 Iש .D

יר bתאר רשoיהא וש 'l

צרמה שהנ mמחו rכל .' I·m 0'11ח' yןאתו

הג'ית

חוםר'

ההוואה

נם בשנ'ם הבאו.ת

~

•
~

נ

זוי הOפר יn.rונח רלVJחIו NIi'Iאח לש די Iש DףUוישנ
םרrנ ז'IIIJiי:n iIזקסןומנ נ'I'Wf J"t68םר iשנ"IIכ i'Iוםםב Oו ג

Pרא סםיכ 1'1לrIICי אשםנ תזCד nוVCBז ב • 7

ונPaןa

Dנגקסוי  •iםעסמ די Iשn Dפתתש nתחלשמ תינמ FIב!Iר

המומאת'ס לג'fןtס השונ'ס
)ובללכס פסר'ס  ,חוברות
הררהכ ,רעטח מלוט'מrןר~

נooיכ פתתשהו גיצנםי תiצרא Dר.תטרoניבIי גלבךיm. .,ננא

מרעכות של כוווח וסרט'

IfVJי'ץ ייI1ח'Hו הא  Iיפ nלמם םיקaע מברקח הארKט Iלש אשמ

ו'ארו( מפאשrןס ללדמ את

IשD

'ר,וירם לע ההיבט'ס הא Iגיברילס'ס של השואה ולע עוכ' המוסו.
מחאמח החכג'וח לחימ  Iדי חוץ ,ב'ח הספר הביו'יאומי להוואת
השואה' ,י ושס ,ת

=

~

בקעבות ההצלחה  ,חיבחו האפשרות להמשיך את הפעייות בצה " ל

"'"" כו'" ........ .".,.,.".פרבנמר;ולו' .

שאלות 'זע חכג'וח חוז של יי ושס א)א הפנו לוחל נאד קפלו,

r

הב"רת אך לא גערו מא'כוח הד'ונ'ס ומהערך הח'נוכ' של הפע'לו.ת

תtשארנ להנמ נחי רפסמ זז יסומ לש,ם Pו תיסל INרבמיא ריד

החלמ'ר'ס ה'הור'ס והלא

' ,3477וושל'ס  ,91034טלפוו ,02-6751693

פקס  ,02,6433511יואר

הנ"דת הגיהע יבס '' Oם מרוקח'ס 'oןןח'דוח בגנוי הלננוו ,

יח"לים בש'רות מצבע' וללוחמ'[) בח'לות צה · י .

בג'ו 'וקר ובנ'ו נ'ח' במוס אוגונ נס גא'ש סגל העו  'T.Iס הבכ'ו דסנאות

ובכיים כרזות .תצלומ'ם .שקופ'ות .סרט' ו'דאו ותקל'טוו'ס .ה'ו

השואה של 'ד ושם ב'חידות צהז  IIכתה להצלחה רבה .
ננקעת ה'חן ובבס'[)' צהז בדרוס האץר וק"מה פע'לות

מ'לור למוםיר חבול" .ב'ונרא קמ"ו מחגכ ' Dמומח'ס לש ך oושס מסoךנoס

להם ההזדמנות ה"חו  'lת להשחתף בג כל פףט' הרrכoחשה הרב'ס,

חושר'ס יול ' -אוגוטס הופעלה )יידת ב'ת הספר להוראת

אקלטרון' msholem@yod-.. . ashem .

שה n lא וצואנת Jh.,חאלר סטיכה mתא תחלשמ ישנא

..

הבקסmנ מסרני יqוןף ל"I8Dיli1' Dיים אלו םייזוי Oורטrכ IIקפסל
רנסמת \rו't!iזן "fחועד רישעהלו תא רייiרוfIכו רומילב וIIDiאו iרנnנ

מעה.סי חא וOם''Uר המיר וד תיריע -יקססובאיילב
ישחווג רזופתתשהו תוליעפב חיכםי nnהבקסוrננ איח הנושאר

לעמבה ינפמ ךשםבש םינש  l'iIןiViלי n

זrוזויה םש וnנס וrIוri

חהישפו ישחלiIם תירוטסיה רעם1.ו'ב Pלו בח יריסלת rnוסםיm
רבrם םימע nמםיעדו תוע DRתיPל nלבם םיסניחל םיידUוי' לIוו

.arg.il

HIIIiIרn ..ונוו;חIו לש ןQINiיmIIת Mולואדיtם תיצאנ nתחצואל

_?

זונרJ1"IIiW'I m

ב "U'DOוננ nOונ'מ ..........

פרס "תיזס האיכות"

נ

רפסח לש

'ח הטפר רrכoרזכ' להוראת השוהא ב'ר ושס וכה באות )' IוO
הא'כות' לשנת  1998הפרם הוכרז לרנל

שm

החמ'ש'ם

להקמת המד'נה במסנרת תחרות שק"ם פורזם הא'כות

הלאומ' באמצעות מכוו התקב'ס והוענק לתמ'ש'ס גופ'ס
ץואנ  ,ב'ב'הס

צה ,'r

Mו lD'1Iם l'I8תrנrם
ונוזWנ Iמt

וPלD"II nת I18 ......ב'ן נ'JI
_
_ רנOונס nו... YdI

רלרlג . . "Wi'I'i'I .וaתiו 1וו םע tמ זויaיםנא'I ,...., nםl'I7
שאר תםידםב רכח .םיqןn

Jמ רפסח לש n ....וPם IWIנn'Iת רניrנםI'I nנ' Mףול תיינב
mוםס לש םrרניםס םיrת qQך

משח הב  OOון .אוגיבר[) ' Oח בן ג  'lIוו ואונ'ברטיטת

בר אי(ו.

'ושב ראש הוורעה הצ'בו  'lת לחנ'רח הוכ'וס פופו ' זבאש' ברוורמו

הוי'ע ירר מוט' שים .מנהל ב'ת הטפר ,כ  Iודעת הש'פוט של
התחרות מצאה בנ'ח הפסר המרכוי להוראת השואה נ'ד ושס מוסד
·אי!כת'' .צירת' זחשרג':

5

כ

מעדו רשארוו ן לאבםם שרויכו ץרדב פהסיר לםב ימות 'IצDרת

~

rעגה 'חדנ ..,טזעסרת בולששה רבות קלחי.ם ו I i7iאר חושב
סךו "םג הדלות משח :וררiפתהע מעבדו הבא טאכיהב  :דלי

ג:

ג;:ד

דחא דמוע 'עDח מלו חהמו מtסאה וםגריי  I .iרותDות ,ו'חכו  iMתא וזצהר

ם

=-

סקן דמוע לע rזסהדו סיבםו לא הח'ן'! .פיצור חאת פער ",ץעו
ה'א ' 'rו , ooילוס ההח'תר רישילשו •  2.1 .. .יחסך.

,

ץרדב פrךםך iוצרי עדמ מ.גארפ הרבעו םע ותשא רימו  ,םע םב מסוס

r-

רןזכ ,תא רnום -רבעמ ל nמtר.ו ידםכ יOו רהודלות הישז'וש ר'גו רבאו

;:ו

לםב לאט.ס סו ישזזכnס ש!יהש יצ r lךם המציגים תא רדס ימון לש 'ת::Xו

ם

טעו שרא ו ,.mר'עור לנסן יחס  Iסoשנ  ,םב רשהיו

,n
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המכ  nישדןס כטטע

mחאיהיח
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ן

rים םoעחסן pהיח
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 v iס י< '"rO N , / c,

rם דיםסןmס  ;mשימ יו " ' *'rג

ס" Iדםסnrי  ;mם'ם יו וWrחס • .,.

'--

יו דיםסןmס ;m
,..

)'סםווtםס

סMח ה OIIןס !7Y1יP

. . . . . . . . . . . , . .......

יו ~  !'IIי-ז,. P,

נוםס נינוtבוו.

rnן ןוי Wסה ה OIIםוrןו ' CI"4נr.rrוJו .
"  I"t PJ'* ..ון'"IIנt Iי'""'"T"8 lנPן
ייןtתיכ-וםו mןVדrס8חג Jrוענ.

ן !'II ;m wנ,ב POIIם'ם יו ם". "Y'I
ן " wהO "'1 OIIןוווWn:נ ןP wוWו

~"wן

 "'1 Pיו ,י'יי".

8.ח8Cכוrn tן Pן PJדרני ,.", Pרס .

..

_.......... , "', ...'"".
 I"Dךןםםrז ;m Wם'ם יו " ' *'"•P

'Z.~~;"j

~ Jt J. N , 3. Ao""' ,Q"21

.גג ~ :Z/NE-

A

" , ,..".חוח סMח ה OIIךם ,קידrזו

"'

. DIMח rויrיב ,., I"Pתג ....

ת"an' Dכוrנם לש יםסר

טקהן  Dtפroךם fו לע העלום הג'ןח ' :חעם ו(fן חמוות שח  IIם ם ילעב
ח"ס lמומשיעים קולו}ן שפאשר משלוע ם  IDזה 'pמילכ  Dיהנ ושפאשר
להשיגם פשע 'ןכט( שב  D'j7IIתאצלד לחפושה לע פשת ה.םו
ןזב א Iרתבו ואלמת קתווה האב ,י)!צ' לבנו את ח"ן חביוך עבצבנ

מויסוף םרנת rn lא'rןןם ולמוי ם קתבווה לכש הטבו יגתםש שבהנ הבאה
אבאו מישיך ויכיו פoוגף

ןףרב פהסיר
האט

Iיער'm

'ooפ .D

יערm'J

נפסו שבדאנ ..ותא שב תDו' אצמיו יצהיי ילאן

רתא ...שהיו םתא גבסו וש

m

תיב הספר .ומיזכר להוראת שההאו רו<'נןן !אלר 0'00

fזא חא האלםוב

ה  llחrךן  mה כפסר 'ל '1ם לנינ ה'1ל'ם לויכתות א.-ב תעבניי תקפו חרבות

זער Iלמור~ ףסונ לע ןכ .די וםש מoצIא תא רלאום! aאלר מבוחה.ו Iו'TIז'Jמ
ומהרדות

6

י י

ויא יו iעם חוה א לנושטייi
מאת מוכל מוריס קמיל

י

ש תצמית לש געגו'עם '.וש מי]כ rל  Iה

שיר'ם שהור" הב'או אחם מפול'ן  .בעזרת

אנורה המזוrןת  I"Dשנ Iעסטער חיה ,

הג'טרה של' חרגמת' מוו'קה מסורחית  Iו

את הבלדות ששרו

למוז'קה עממ'ח  I ,ה היה ר' מהפכנ '.ה'א

האמריקנית ג ' ון גאאן והאירית מון

ףחקה צעיר'ם רב'ם והתקבלה בתשואות לע

היא מוכירה

אוהרה לע אהבות אבורו]ן 'זע תשוקה לטבע .

'ד' האוונגח המוז'קלי של אוחס 'מ'ס :

לע אנל ולע שכו'ן  .עם ואת  ,יש בהו גמילוס ,

אולס אלברשט"ן לא עקרה מעולם מן

המוחשת נ"rןש  ,משוס באכ פ.עצו  Iה מפסרות

המ ' IIקה ה'שראליח .להפך  ,רלעחה ה"ריש

I

והמוז'קה העממ'ח הישראליח משל'מוח זו

לע מחסור ,לע פחי ולע מו Iח .
נינם הלך ' ,יי מאה לטםיו  .א ' עו'זמי ואיציק

חא  Iו  r .ה משורנ'1 .ש" חנשבח פ/!4ןח העס;

מגנר השת")ן יםונ שי משוררי יידוש שחיו

והר' העבר'ת ה'א·ה'א שפה עתיקה  .מאן

שm

הקמח ,ךמיי 1ר~ תון ' Dnשים ש)ר~ החפחתה

 IIכ Iלחוןת את הקמתה של מדי)ת ישראז

השפה העבר'ח והשחנחה  .מאיר,ן שפת

המוררנית ,אף על פי שהענרית היא'היא

ה"ד'ש היחה השפה היום·יומית קברב 'הויד

בשנום }" Iארןת 'וש הש  Iאה ,שוקמצתם

הפשה היהו  'lת החירשה  ,הס המשtכ' לכת Iב

מזרח א'רפ1ה וה"חה שפה מדבחת  ,מלאת

בח ר וזיס בפשת הנולה האירופית לוהשתייך

ח"ס  .כעח לפחע זוה' פשה שאין לה עחדי .

המוזיאןI

את מקורותיו של האלבום הראשוו לשה

היהוןי של העגר  ,יצירותיהם של משןרר'Q

אפשר למצוא בסרט ח'עור' ש  Iבה בפרס ,

ישראליט לאו ראו לא מרבנ אור לאנב  QIחשר

מוקדם מד' כד' לשחוק  ,מאוחר מד ' כד'

שה'זק ' Oן ןמרת הר'וב, Iת הטרnננר  Iת הנועדת

.,.לש :חא הOרט רפ'.קה לאב"Oש1ו עס לעכר~

ניותר שי ישראל  ,חוה אלנרשט"ן  r ,להקה

מפ'ק הםרט'ס גדב לו'חו ) .ושא הטרט הוא

המחשדת

משורף ה"ידש האחר Iנים  .אלברטש"ו אומרח

יענלם שירנים הוה עתה חקל מן

מאירקנית רrגטהג ,The Klezmotics
מו ' Iקה שורש'ת 'הIדית  .היצירה The Well

בצעב  ' :מצאח' שזה ח'וב' לחעד אח ה"ך'ש

)האבר( ,שו1פקו בו מ'דנו ואשך ה'זjדוטה אבלופנ'

האוחנט'ח  .במובן מסוים  ,היה הסרט נשכייל

אבאתר ב]'ו 'ורק  ,מצ'גה מ ' IIקה מקור'ת

מעיו פרד,ך מן השפה  .ה"ח' צעובה מאוך.

שאלברשט"ו הלח'נה והחא'מה לפ'וט' ייד'ש

עשי]ו אח הסרט חחת לחץ אך'ך שכן ה'ה

אלו ושערכה להקת  ezmoticsן.The K
חוה אלברשט"ן " ,הגב'רה הראשונה של

הש'רה ה'שראל'ת :שה'א גס בתס של ניצולי
שואה לכש מפשחתס ]פoתר~ לעחה ילשרלא

זה !'ן'ר'מ גנד הזמן אבשך כמטע לכ המשורר'ס
נכר נפטרו  .למרבה הפל'אה  ,ה"ח' זאח אבי

שלא צרתה לוותר לע המשימה".

לאחר השלמת הסרט החלה אלברשט"ן

מ"צ'צשג פילו~ ב·  1951וג'תה 'Oנשב הראשונות

להלח'ן מוזקיה למשורר' ייד'ש ונסחפה בזרס

אלחר הקמת המידנה במנערה עש"ר ה"ועה".

של 'צירח'וח ' .אהבחי לשפת ה"ךיש אינה

כגגג'ת אקוח'ון המקופת משפחה מו/קולית

לאומנ'ח וףא לא ךח'נן היא חר)ות'ח  .זוה'

מאו.ר אלברשט"ן הושפעה מאוד מענק'

שפה חמה  ,רג'שה  ,סנט'מנלט'ת וחופש'ת ,

'ש בכן

מIעלות זחא  ,החחז mבענ הוא )לע ) ' Ij7רת

שח'בות 'מדחו.ת ר~ חבמהני 'I!1וJא רו~ חבמהני

צעמ'ת  ,חד ושנון ומאפ1ק  .ללכ פשה מלוידה

ה',,)Oו,תף השלאטס הראשוו הש'צIהא רנ~התI

פנומיח משלר~ אם אחה  Iורס עמה  .ב"ףש

בת שבע עשרה ה'ה ב"ד'ש  ,וזאת בתקופה

נאי שרה לע מחלות ובער ולע האם המגלוח

שמ'רה המוזקול'ח ה'שילארת משו תא הדגש

עשרה ן'ןו'ם .מ' עור שר לע כנוו אלה היוםן

המו ' Iקה העממ'ת האמר'קנ'ת .

בפ'תוח סוג  Hחויד לש מחקיה מעמ'ת 'ילא'ושת
'זה לא גבע אצל' מרגשוח גוסטלג"ס.

שירים אלה נוגע'ם למהות הח"ם".
אלברשט"ן מס"מח" :זוהי פשה שחשוג

בשב'לי ייד'ש לא ה"חה אף פעם משהו

משלרה מחאר וה"rןש אiונ' ק'מיח ועד צראבות

זמר עממ' מחפש חמיד חומר

מק ורו ח'ה .העול'ס ה)יאו עמם שפה מקנודת

אוחנט' לרוונטי שעמו 'וכל להזדהות .בשנוח

זמן מם ו ' Dח .למרוח שהשפה א')ה פשה ח'ה

ה·  50לא ה'ו ק"מ'ס ש'ר' עם 'שראלייס

וה'א לא תחפתח ,ה'א ידע'ן מקור לש השערה

מאת"ם .צרית ' משהו מילש .גיל'ח' כמה פסר'

ועזנג לאלה הלומrןס אותה".

ארכאולוג'.
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DW1

כינןס ניצןלים
מאת לעיזה לרר

כ

I

מסנרת איחעי היננז ומ  'lנה נערך )חנשו אנקטנ)ר בישראל
') 1)41עלומי של }צוווי ש Iאר~ 'זש לוחמיס יה Iף  ,Oשי פרט' Iניס
ושו אסירי מתננת ,בכיגנס שבמשך שונשה ימ'ס השתתפנ
משלחנח מכעשרים מיונות ,ובהו אוזקביסטן .נלרנס .לטביה

 Iך Iסיך~ המגועות  11הפעם הראש  Iנה לכ'נןס מם ן ג  Iר~

נערג הפתיחה )) י גנס שהיה בהיכל התרבות בתל אביב אמר נשוא
הם  '1נה זער ויצמו כי התפלע מכ Iח הצרוו .מהמוטיצביה ו מהאיךאליזם שו

ת H

n

ן

) n

נ

ן

ס

רתווכיו .ה"ס מב ו  D'T1לגמrן משאר ר'mומירים.
לא הורש'גו להשתףת בפ7יעויות פסורט  ,איש
לא ריבר אתנו והמורים היו מרוחקים  .כאילו
סשתתפי כ W

"Joנן Iל' Dבבn DlIiPגעiטח ייחשוה )'  1111החלבת rעהה' )tן !שD

פי'ט' השנאה שהניע! אצרה בתוס מוחמת העולם השנייה  tהשתתפו

נוחימה למ!ע הקמת המrןהנ .כמן כן .נשאן דבייס יושג ראש ה J10נ tת
היהורית אברה ם נ Iרג ,ינשב ראש הנהלת  Iד ושם באנר שלו ויושג ראש
הארנ ו ו העילמי של י נחמום יהנךים ,של פרטיזנים ושל א סירי המחנ ו ת

ספטן ג ר"ק .שעמי נם בר א ש הי י דעה המארננת שו ה בינוס.
בכינםו היו ירונים והרצאות בנושאיס רבים ,ביניהס דמיוי )יצול· השנאה

ב'שרלא ובעולם והטפיור בנושא השבת הרכוש היהויר ,תשלומי הפציויים,
בתי!עת מרגתות הבטיוח  I')Iהבק)יס ו!עד .בתוס מ'י הירוביס הולחט להגר ' ן

לע הקמת ק Iבפ י yןיה עולמית לש ראנוב' הנ"nציס הולמחוים אשר תםאת
את הפולועת ביו לכ הארנונים.
')וס ה'לששי של הגיבסו רעכו מאות משתתפ'ו ס'ור מקףי ב'י ושם
טוקס אזכרה אבוהל זיכור .בסיזר  YJרiט לעודם התגנסות לינל פת'חת

התעהכח "אבור התלכת הזעה

-

נציילו שואה בישרלא :העשור הראשוו'

במעמי ראש העיר ירושלים וחרב הכנסת אהוי אולמרט ' ,ושב ראש

המצעוה הב- rמואל'ת לש ' lושם דר יףסו ברוג באנר לשו וצניג הנציילום
והלוחמים חי )יורק( פלונסקי .יוקר ,יליד ורשה ,התפרסם מכות חקלו
הרב בהברחת מזוו וגשק לתוך גטו ורשה והשתתפותו במדר .בסזף

המלחמה הציל קבוצת ירדים ולעה אתם צראה באב"ה "איו ובר .הוא
השתתף בהנגרי לע קיבוץ גנהנ ובסיף המלחמה התיישב קב'בyו מנ'יו

והקיס משפחה' .ב  22-באוקטננר 1973

כשלחי את בני שנפל בחרמוו.

וזה קשה ,איו זלה נחמה .לבא הוא היחירי מלכ בני הבית של.י מפשחה

שמבתה כמאה איש וא י שה,

I_J

ש'ש לו קבר .מאר יוקר.

ה'ה חרם מאורנו ננך ה'הוך'ס  :גזכר נ ' וזף וילף  ,יושב

ראש המטע לגיום תרומות לתכבית 'יך ושם : 2001
באנט'שמ'  Iת

המתפשטת בפ ול' ו שלפג' המלחמה .

ואף לע פי כו  ,חרף האפליה וזוועות השואה ,ח"ו של
ג 'ו וף וח" משפחתו המורחבת הם ערות חיה לגבורה

ולעקשנות של העם היהור.י
בפרוץ המלחמה נירשו הרוסיס את נ'וזף ,את
אחיו הארי ואת אחותו בלה עם הור'הם אוסקר ואלה

ו'לף ממקום מגוריהם ירוסלג למחנה עבויה בטיג'ר .
כולם שרךו פרט לבלה  ,שנספתה בגטו ורשה  .בטוף

המלחמה היו תשושים מבחינה נפונית ונפשית  .למרות
שלאחר השחרור ערחם של בני משפחת ו'לף ה"תה

נחושה לחזור ל'רוטלב  .הפוגרומים שפצרו גפוליו

בשנת 1946

הכריחו אותם להימלט לאזור הכיגוש

האמר ' j7ני של נרמניה  ,ושס פגש ג 'ו זף את מי שה"תה

עח'דה לה'וח אשתו  ,אליובח פ'ש ) כש'נו'ה הוא סוז'( .
אליוגת  ,גתם של מקרוס ושל מר'ם פ'ש  ,ה"תה
נערה צעירה

כשעשו הנרמנים את ע'ר מנוrןה לבוג ,

אולם התנסויותיה חרותות עמוק בת Iערתר~ ה'א חכרת
בנירור ; ו)"ה" בגטו לבוב רע חיסולו .נעורת ידיר יהודי
שהיה איש מיליציה ,הצלחנו לעבור לצד הארי  .מכיווו

שלאמ' ה'ו )יירוח אר"ס בשבילה  ,בשגיל אחי ארוויו
ובשבילי  ,היא הצליחה לוכות במפלט בשב'לנו בחווה

של איכרה  .במשן שנת"ס הסתתרנו שם  ,את אבי
הטתר)ו גבור חפור מתחת לאסם 'tןא ייר עת הא'כרר~

8

מ,וה התחופנו ופ' ת ו ר  ,והאבנו וו בסתר אולכ

ההומנ'טר' עו שס ווא' ברנר"ס שו ההסחךרוח

וחומך תמיכה פעיוה בעבורח קרו השואה

הציונית שו אמריקה ,מת"ח השוום לע שם בו

ובתכניות הח'ביך בנושא השואה ,שהו חוק

ייסדו

גור'  Iו שו ארנוו אנרוח החוב שו ישראו וחקט Iרט

מו'מור' החובה במרינת נ'ן נ ' רז '.כמו כו ,הוא

,Gorden Homes, Inc ,

בכור ומשפט'ם שהענ'קו וו אוניברסיטח Yeshiva

פע'ו במפעוים קה'ות"ם בישראו ובנ'ו נ ' רן'.

ומכללח הרבנים שו אמריקה.

הוא נשוי ואורר' וב'ת שוורץ  ,מובך בנם )'ייסון ,

משפחתנו ה'א אכו נס אמת' ".

ב 1949-נ'שאו נ'וזף ואו'זבת  ,וב  1950-ה'נרו

כנ' משפחת ו'וף וארצות הבר'ת ,ב1954-
חברת פיתוח ונכסי מקרקעים בג'ו נ 'ר '.ז
עו היש 'ג'ה

או'זבח בניו נ'רז' ועור.
ג יו זף ויוף זכה באוחוח רבים  .בינ'הס הפרס

בוורע המנהו שו אנורח ' ' '1'1ר ושם האמר ' j7נ'ת

ומד' פעס בנד'ס והחופה .ה'שרדותה שו

נ'וזף ואח'ו הארי את החברה

ווהתחבר ושורשי הורי הור'ו I ,יגמונט הוא חבר

נוסף

בעסקים  ,משפחת ו'וף 'כווה

התומ  Iר אומר; המומר את בנו אי)ו מומר

והחגאות במעורב ו תה במטרות צ  j7lה ובמאמצ'ה

קר את בנו אוא נם אח בו בנו  Iכו  :עד סוף כו

והו

הדורות ,משפחת ויוף היט'בה להנשים צ'ווי זה,

ושפר אח חיי היהור'ם הו בארצוח הבריח

בב'הס ז'נמו)ט ומרק חרור'ם כמיהה זעה ושרת

בישראו ,

ג'וזף והאר' ויוף ה'ו ב'ו המ"סר'ם הראשונים

אח עם 'שראו

במד']ח 'שראו ובגווה ,הבו

'ש והס בן שכ ' .נ 'ו נחו שמו  ,ושת' בנ  Iת :א'ו)ה
וסטפנ'.

מקר ויוף ) ,ם הוא פקרויט ושותף ב-

,Homes, Inc ,

Gorden

עומר בראש הקבינט הואומ' הצעיר

שו המגבית היהור'ת המאוחדת ,הוא נשו' ונ ' ייו
וביח פר'ךר  ,ושניהם
מ"צגים

כוח

את

החווץ שו הנהנת 'ר
ושם הצעירה.

וג'ייו

מרק

העמ'דו

כישרוו

שוהם

ורשות

את

המגהינות

מרצם

ואת

 Oג  Iוו

מפעוים

שו

קה'ות"ם

יהו  '1ים ,ביניהם המרכז

החינוכי היהורי ומפלע
אנרוח

החוב
יש

ישראו,

שו
והם

שוושה 'וריס  :סט'בן ,
ר)'או ורחו,

ב , 1985-

כשה'ה

בן שערים ושווש  ,חווה
מרק ויוף חוויה ע  Iה,
והיא ש')תה את חייו ,
כמו

המבוגר ,

אח'ו

התוווה ובא'הס במסע
וורוס'ה,

ופוו' ו

המטרה העיקר'ח שו
המסע הייתה ובקר
במקומות שגרו בהם

הוריו ופני המוחמה,
מפשחת ' Iז'ף נחג'נח נן ןIצמ.וה 'וש ג '' ' Oווו'ז'ף : 1993 ,

נשורה האחו".n

מרק אומר" :שבוע"ם

משמאי  :ג 'וזף ול'ף ,אודר' ו'יף  .ז']מונט י' יף  ' I ,ייו , Iף'ז' מקר ול'ף נננו ' OOנו.

נשורה הקדמי.ת ממשאי:

ו" !Y

ו'ז'ף ,אrלנח ול'ף ,ג'ו  Iחו

ף'ז' O' '' 1 , .וו ול'ף .מ<ן  Qפ'ש  Iאל'נה ול'ף

אוה פתח( את "').ע
ירעת'

שהוריי

הם

שו האנורה האמריקנית ומעו יר ושם .כ'ום ג'ווף

השו ' שי ס'דני  ,שאף הוא היה מעורה באורח

נצ' Iו' שואה  ,אלב וא 'עדתי פרטים ר)ים גפtoיס.

הוא סנן יושב ראש האנורה ,הוא ואויזבת ס"עו

פעיו בפעיוויוח קה'ות ' ות  ,נפטר ב  989-ו וה)'ח

נדהמתי ונובח העובדה שוא כותרו שוס יהודים

והקמת קבעת קההיוות ומס"ע'ם והקמת מוו'א tו

בו יח' ד  ,ג'פר'.

זינמ  Iנט  ,פרקויט ושוחף בחגרת

יר ושם החרש .

נוסף לע כך ,משפחת ויוף חו  Oכת בפעוווח
נ  Iספות ומען

בער' מגור' ה ו רי אף לע פי שקירם וכן ה'ו אוה

הצנחת השואה

)גיוזף ו 'וף הוא

יושב ראש 'מצע ר הח"ם' בצפין אמריקה(  ,וכו

Garden

מרכזים הומ'ם שו ח"ם 'הודים .

ובכו זאת ,

 nc ,ו mes,ם .Hהצטרף ואביו וובנו בן השבעה עשר

הכוו נראה נורמו' לב כך :הרירות,

נת' הספר ,

) ' ייסין ב"מצער הח"ם" במרס

,1998

'גראות'

הרחונות

הראש"ס  ,וא

השתנ ו .

האנשים

ההשמדה במ ו עין ".נוכחח' בכאב

הקש'ש'ם משכונתם חרכו נהור"  Iהג'חו כ' נספו

במשימוח ח']וכ'  Iת וחברתיות  ,ובללכ זה המנבית

בשבירות היהיר'ס בעת השואה :וג ' ייסון ה"תה

עס נו היהורים האחרים .ברנע ההוא החוטת'

היהודית המאוחרת  ,מפעו א נ רות החוב שו

זאת הורמנות יח'דה במינה וומוד משהו עו

החוטה נחושה שוא וחסוך כו מאמץ במש'מה

ישראו )הבו)רס(  ,המרכז החינוכי ר,יה  Iרי שו

התקופה הטרנית ב ' וחר בתוורות עם ' שראו

והבטיח אח ביטחונו שו עם 'שראו:

אח אתרי

9

:ו.

!:

.

~

-

זערו jורו)'

משפחה ,

ךjו'גוצ'ס

'הוד' ,

ובמעגרות .ה'ו

דבי עבי'ת!

מצטרפי

~::ב ווריתר נצלאן והצטופף
מעגר

לק O' nייש  Iב'ם חקוא"ס
ובעירת כוח עצום שו

niו ..,...לשו יזמה הק'מן בח  Iך
 JV'WNמשוב'ם ושינו תא
vtזOif'Jו .גyוא 'שראל ללא

!"",.i

(:- Iור 'O

הכחות שלע ווחות המוערות משנות

ה· 50
את

המוצגות בתערוכה ממח'שות

הפךןרו'יס

התרבות'

ו את

ההשפעה ההדד ' ת ב'ן אוו שכבר

ח ' ו באyר 'שראו ואלז שהג'עו וא
מ כבר .קר הג'עו אצרה  ,ינכר הצל'חו
העיו ' ס ו פצ ח את קו ד ה"'שראו'  Iת"
ו ו ה שתוב )תח  Iמ ' ס ה מ ק ומ "ס שו

פןו ' ט ' קה  ,שו ת ר ב ו ת  ,שו ג'ט חו ן,
של אמנות ושל )'רור ולהשתתף
ב'צ'רת זהות 'שראו'ת חדשה .

') 1952

הוjומה מועצה עו'ונה

ותרבות  .וג'ו ה'תר  .ה'א פעלה
להבערת חקו החנות השוון העב'ית .

"Iשן"7וז .

ה mnוומפרוסמח י'י ~ רניW

בצ-יי ר ;--...לאOרjו tיז) Uח(W

' ד .שס

I

~,

l1,

ה

היסט  Iד'ה עשתה את א  Iש ' IIץ למקום

ח'נ')ן בטשח מרוקח 'וחר לש אוש  IIז"  .שנוא הלצב

בע'ה קשה זו ".הארכ'הנמון של פול'ן  ,ההנמונ'ס

שקירות עמוקה שולטת בן  ,והוא נהוה

במקומו .

המצ"נ'ס תא הכנסiו" ודאש ממלשת פ'לו)() rר') Iו

'ומס האמיה הצאנJר' דעייי למנקrןם "ז/Iוה

ה'וס 'מצא המבקר במקום לא רק את צלב

לרעה  ,11נשיא פוליו הוסיף ; "אבו כפולנים  ,ולא

לרגל  Iלהת  IIחר Iת .באושוויץ מתמזגים ב'ח לעמיו

האפ'פ 'ור הנרול אלא נס מאוח צלב'ס אחר'ס ,

מ'שהו אחר  ,ח"ב'ם שלתא באחר'ות לטפ'ול בב'ת

 IIיכר  IIח,י יהצי  Iל·ם הר Iרפ'ם של צרח עם עד"ן

קטב'ס 'וחר )מקצחס נ'שא'ס לנובה של כארבעה

לעמ'ו טרני זה :

מהרהך'ס בן .אף לע פן כן  .נעשה הפירוש הנותו

מטריס( ,רOווננ'ס אוחו  .אח הצלב'ס החשד'ם הצ'ב

של תולדות'י ,

קז'ימיא  'Iםוויטןן  ,קנאי קחול' בלע נטי ו ח פוליטיות

אושוו'ץ

למוקי מחיוקת מאז שחר  Iרו  ,פ  Iלנ'ס  1יה 1ר'  Qתבעו

ימ)'וח קיצוב'וח  ,ולטענחו ו  Iחנובחו לחב'עוח של

חכב'ח כ1ללח לפ'חוח אחר אושוויץ  Iסביבחו .לע

העמ  Iם

קבוצות 'הור ' וח להסרח צלב האפ'פיור מ[ האחר .

פ' החכנית' ,היה האתר אך j lת אחר ח'ןוכ, '.לא

כאחר המנציח את סבל ו הוא ,ליעת הם Iצ' Iל Iגיח

ה Iא שגח שביחח רעב במשך ארבע'ס ושנ"ם יוס,

צר'כ'ס לה'ןת בו םמלים רת"ם ואחר'ס  .קערונות

הקנידת ' Nב Iהנ ' Nר  I-I'IIקף.א " ביענ' הפל1נ'ס  ,אושוו'!"

ררש להצ'ב  152צלב'ס נופ'oס זלכר  152הפולנ'ס

התכנית דונל'ס בסטטוס קיי שלע פיו יישאר jת

)  [...אן)ן מסי לס'ןב יהוף אלא מסל מפושט רחוסר

וא"ם

צלב האפ'פ'ור  ,אולס החזרה לסטטוס ק  IIא'בה

האנושיות של הארס כלפ' זולתו' וסמל לטרגך'ה

ש'צ'ח אח צעמו למווח אס 'וסר צלב האפ'פיור .

מספקת קבוצוח 'הור 'ות מסו'מוח ה'וח שלערתו

הפולנית שחוללו הנאצים :שלא כמו הפ  Iל, 1ס'

פרופ' 'אן קרסק '.חבר לשעבר במחחרח

השארת צלב האפיפ'ור הנרול במקומו נונרת את

מקנורת הראות לש הצrנול  Iם ה'הוידים ולש מסודות

הפולניח שף  IIח למערב בזמן המלחמה לע ה  fiח

ההנחה היסוד'ת של השארת האתר כפ' שה'ה

הצנחה כמן י' ושם  ,אושווץי היא ובת הלעמין היהויד

ההמונ' של היהוד'ס ועל המחרחש בגטו ורשה

ב'מי המלחמה .

הגחך ביותך לע פנ' תלב  ,מקום שבן נצרחו ) 1.2-

ושהוכר מטעס יד ושס כחסיד אומות העולם  ,טען

למקוס  .החהוות הסופור המ l'ln
אח '.) Iוח'הס על האתר  ,כל אחך

מש'J

מייי,ו 'הוירס נזמן הש  Iאר~

שהרנו וכחוח הצבא הנרמנ' באחר

)1942-

ואמ)ס לאחר כמה וכמה עימוח'ס לע אחר

-

המנ Iר  ,הסופרמרקט 'הוצעה

ב 1997-

הצלב  ,בע'ני 'ה  Iר'ס רב'ס  ,נ'צול'ס וקרבנות

לא מכבר כ' "שלטובוח פול'ן הגס'מ ,לער אח

השואר~ הלעה עלת'ס חךךות וז)'ר) Iות לש המעס

ה"עוד שי אתר אושוו)" לחאר השואה ותננונו

ה'7jערון שנקבע nב'ש'ח בי[-אלומ' שטש'ח הקjתע

האנט"ייהוף של קצ'וב'ס ולש קנא'ס רת"ס נצור'ס

כמ ' IIאון ה'ו תמ'ד עב"ן מורכב  ,והבצחת ה ' Iכר ון

הארורה הזאח 'ה'ה חופשי ממשמעו'וח דח'וח "'.

בלייי' הצלב .נראה שכיוס כיינתס של הקתול'ס

ה"תה לנושא ר Ooד ' .' Dזכ ספ'הע ב'ן הזוועות 'צורת

אלום  ,הוא ה'סIף ' ,רנאה שיש אשג'ס בפ'לו rשאינס

הקצ'ן)'ס ה'א שר'למ I.oת הרת'ח ר Ooפלצות באתר

מערבולת של ' Iכר  IIהבער עס הקלח'ם לעת'ר .

חש'ס כIבר כלפ' אצרם וכלפי סמכות הכנס"ה.

חנרוס בםופו של תהליך להפיכת ה ' Iכרוו היהור'

והה'בט'ס השונ'ס הקשור'ס באתר ס'בכו את

אנש'ס שבנינור להוראוח ההגמון שאושוי "!,נמצא

של

rל)'רוו משנ' לסבל הפלו) '.והתצואה

הםונ"ה המעורפלת ממ'ןoא לש הלענות 'וע הז  Uון .

בחחוס םמכוחו מב'אים צלב'ס לנ'א הצלמווח".

לעולה להיות מב'עת רו-ש'ח ב' Jהצידדס,

 Iמכ'וון שהררך ה'ע'לה ב'ותר קלבוע בלעות ה'א

פרפו ' 'שראל נומטן  ,ההיטסור'  Iן הראש' לש יד ושם

מ"שעה פרובוקטיב' נוגר אח העמרה המנoומת

סמל'ות פ' ' Iת  ,פyר לא מכבר ע'מוח לע הצבת

וחבר במוצעה הב'ן'לאומ'ח להצנחח אושיי'!"  ,צ"ן:

שאושרה ביף גופ'ס ב'- fלאומ "ס שאיו להצ'ב בטשח

סמל'ס באחר,

"דק אם יוסרו הצלב'ם  ,יימשכו המשא  Iמתן

המחנה

בעל' אופ' רת,י א'ראולונ' או

אוש )"II

סמל'ס

והדו-השיח ב'ן פולנ'ס ליהוד'ס ' והוסיף ; " הכנס"ה

פוליטי ושהמקוס שבו נצרחו 'ותר ממיל'וו אגשיס

סוקלו  ,אך כמטע מלכ מקוס גאושוו'!" נררא ,לפחות

הפולנית  ,ממשלח פול'ן ומשטרח פול'ן )וקטוח

שלא וכו למקוס קבורה יישאר כמבצה ו 'תייסף לע' ו

החקל ה'ועיין של צלב האפ'פ'ור הנ'שא לנובה של

צעד'ס ננר הק'צונים ".שנ'ם של דו-ש'ח ושל

רק מזויאוו ו חומר הררכה הכרח'  :הסביר ה  IIער

כשגעה מטר'ס שהוקם ל'ד הנרר המק'פה אח

בנ"ח יחסים עלולוח לררח לטמיון בשל המצב

המנהל של 'ד ושם כמכחכ שנשלח לא מכבר

האחר  .בטשח מחנה השמדה  ,ש  93%-מר Ooומשר'ם

שנוצר .

לשלטונוח פול'ו .

הצלג'ס שהוצגו באזור המשרפה של ב'רקנאו

בן ה'ו ' הוףס .והו הסמל הרח' ה'ח'.ן מאנם ב1978-

במכחב שנחקבל לא מכבר ב'ר ושם ושחחום

התביעה להסיר את הלצב'ס הרבים וזלת צלב

קיגל אונקס ' ו את החס Iח לע האחר אכתר צשר'ך

ובו

האפ'פ'ור נבקרת עתה בהליכ'ס משפט"ס היות

ח'נוב"ס  ,אולם ב'  1979ערך

מובעת עמרח נשיא פול'ן אלכסדנר ק  IIאשנ'בקס '.

צמשיבי הלצב'ס הרביס טוענ'ס שהס הובצו בטשח

האפ'פ'ור 'וחנו פאולוס השנ' מ'סה בב'רקנאו ,

גכחב ; " בה בשעה שבע"ח הצלב'ם ממח'גה

חכ Iר ואיו עמתס צל"ת להוראת ראשי הכ)ס"ר~

המחנה החאום של אושוו'ץ  ,בל'וו' הצלב הגרול .

לפתרונה  ,כע'קר לע יר' הכבס"ה הקחוליח  ,אנן

ער ש'סת"מו ההליכ'ס המשפט"ם וער שיוםר,

ב 1O" 1988-ה קצםה לש 'fנחח ממדסר ררג'ט'למם

בדעה שכל הצרר'ם  ,ובכלל זה שלטונות פ  Iל'ן ,

הצלב'ם  .המשא ומתן הב'ו-לאומי ב'ן הצדרים

להמח'ש ה'בט'ס

לעיו מזב'ר המדינה של פולין מאjת שיב'אק ,

והפע'לות הביו'לאומ'ח

 -המאבק u

ל הז  Iכר  Iו

משותק'ס  ,ממשלת פוליו

'  Iזמת מהלך ש'ענו בחוק
את הסטטוס של אתרי
 Iיכר וו

והנצחה במקומוח

שבהם התחולל הרנ המונ'
של יהור'ס בפול' ו " ,העתיך

מאת

דג'אל

צ ' לפן

יוכ'ח אס

'היה בכו  Iנתה

ובטחה לש התקהנ החקו'ת
מנזר ליר אושו ' Iץ צעמו והעבירה את הצל) לחו'ת

צר')ים קלבוע את עמרתם בנרוו ,החזרה לסטטוס

לעד את הוי)רון של מיליו)' היהורים שנ  fiחו נימי

הבנ"ו .אף לע פי שהמנזר עבר אחר כך למרכז

קיי הקורם ה'א ,ללא ספק  ,תנא' מוקרם לפתרוו

הכ'בוש הגרמנ' לע ארמת פ", Iן'ל אמר '!)!רפ גמטון.
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חדר האופסים של יך ושם נמצאים מזה

והס שמרו א ותו ונחנו ללאה אחותס  ,אמו של

שנה כמה כלי ננינה יחידים במינם :ש ' J

מששוו הת'נוק .

)')ורות  ,צ ' לו  ,ניטרה  ,שני תופיס וצ ' מלב

כמשנגלה ה'ה נסlע להצרו,ת ה'ה לוקח עמו

'כ ולם לכן )נינה זעירים שהוכנו במיוחי

תא הגמ  ,D'1מלעה אותם לע הבמה מחע'ס עיבצמו

למידותיהם של שנעה נמי  Iם  ,בולם נ '1משפחה

לע חקל' גופס החש Iפ'ס על'ג' כ Iל במקל ארוך·

אחת  ,מפשחת גמףס מוזיקאים שנוצלה מא Iש Y'II

בספרה חסר השטו אל'  Iבט )אוב (ץ' מושקוב'ץ ,

גגלל הדר מלגנך~ שעשה הנם חא )' 1" 10הךפ Iא  uס.

אחת האח'.ח  .מתארח אח החקופה שבה ה'ו

איש קט ן מירות בן העיי סונט

שפנ' הנ'ס' Iנ Iת לש מנגלה .הספר קנרא כך משוס

שבטר Jםל'בניה ,נשא מן חאר  1Iשתי ןןאיי,ת לכקנה

שהוא מאתר את הג'ה'נוס שרבעו הגמ  '1ס בקתפוה

וברטה) ,ש'ס "וני לות  :נלעות נובה ממוצ.ע משתי

תחח מרוחו של השטו מנגלה .

שמשוו

א .Y')I

שבה ה'ן

באושוו ".'r

השנים נוודל לו שערה ידליס :שתי ננוח  Iבן שגבJהם

אולס השטו ה'ה נם המוש'ע שלהם ובזכוחו נשארו

ל

בח"ס ולא הנ'ען למשרפות  .ולא קר הס  .כשהנ'עו

ושגעה

לאושוו'ץ הסב'רו ה]מר'ס כ' הס זקוק'ס לאנשיס

ב נ  Iם

נוםפ'ם ש'עזרו להס לחפקד  Iב' ללא ע/רה לא

ננ ח

' ולכן לבצע פע Iלות פשוטות ב'וחר .אנש' המחנה

ר נ

חפז

I

I

r

גמריס

נענו לבקשה  .הגמר'ס בחרו להם א Jש'ם  I ,כך

שטו'מ  tש'ע

יש ס יפן

אחרי מ  Iת האג חיפשה בלנקיי פתרוו לילייה

כעשרים

אגש'ס

·רג'ל'ס· שלולא
הגמ  '1ם ה'ו ב[ואד'

מת'ס במחגה .

הנמרים .היא שלחה כל אחד מהם ללמוד נגינה
בכף אחר .נתין זמו קצר הם הקימו להקה והחל,

לע'רס [מצא[ אח כל' הנג'נה  .בעבור  Iמו לא רב

להופיע ברחגי רומניה וברחב י אירופה .כך נשארו

בחר[ לrע[ב את אצרם וללעוח לאץר 'שראל  .הס

יחדיו ,ראנו זה חה ואף הצליחי להתפרנס.

הג'ע[ לח'פה  .ושס החנ.רר ו כ[לס בד'רה אחח

1944

כנשו הנאצים את ,ומניה .דע

שה.חקנ[ הב אב'  Iר'ם מ'[ח  '1ס המתא '' Oם

לג ו לדם :

מהרה ה.עבר .ה'ה, 1.ם' סה')'ב! גם )גי משפחת

כ' Iר קטן ,כס'אוח ) ) I1כ' [ Oאלסה המחא' ) 1ה לג,לדו

הגמר'ם איב'ץ ,להתנ.רר בנטי דראג.מר .בעביר

של 'דל .ףכ הנג 'נ ה החנלגלו מ'ר ל'ר ,לבסוף כמעט

ףכ הבג'נה האיש"ם

נמכרו למוז'אוו ה'הו ד ' בבלר'ו .אלא שמנהל'[ הב'נו

ח.שר ה Iעבר .ברתבכ

אל.ש .'r" ..

כ' מק'מם של כל' הנג'נה הייח[  1יים במ [ flא'  jשל

ביתרי מאח.ר  .בם'גט.

עם הנ'עם

נה' .לבנ' חםותו של הדר

'ר [שס ב'רושל'ס .כל' הגג'גה אכו הושאלו ל'ד ישס

מנגלה  .הרופא הבאצ' בחו אוחם בע'ב'ו הקרוח

למשך שנה דע אשר יימצא הכסף לרכשם .עתה .

לא.שיי "'r

ואמר · :עכש'ו חה'ה '"עבודה עוד לעשר'ם שנה".

משחלפה שכה ולא ) ) 1צא הכסף הרר[ש לרכ'שח

מאנם בג' המשפחה ה'ן בא Iש)" Iו .אך הם  Iכו שם

כל' הנג'נה ' ,ד [שס מחפש ת[רמ'ס אשר 'רכש[

סחיל מ'  Iחד במ'ננ הם שכונו בסב'בה פ'ר~ עבצ Iנ',ת

בעב,רו את הכל'ס.

שוכה לחלוט'ן מהתופת שסב'בם .הותקנו להם

ףכ רגג'.הנ לש בנ' מפשחת אבו)" הם חנמאות

אב'/ר'ם שמתא'מ'ם במ'וחד ל) 1מד'הם הקטנ'ם .

לפר'ט'ם רב'ס משאחור'רס .פיסור מרנש ה Jמצא'ס

 Iה!תר  .אולם ל'סח המ'וחר ש/כ!

חברר האפסו'ס לש 'ד ושם ' .ד ןשס  ,השוףא משלר

המi/עע'ס שעשה

לכ חץפ שה'ה ש"ך לאדם אן קלבוצה שח'ו חחח

בהם הרוקטור  ,בכל 'ום נקלחו מהם מנות רם .

שלטונם של הנאצ'ם  .ע'שה מאמצ'ם כב'ר'ם כד'

שענו בהם

להג'ע לצפ'nם לאכך' .ש1אם ש'ש שרנ Iתם פטיר'ם

ב'סו"ס ג'נקולונ"ס שנרמו להם םלב שנמשך 'מ' ס

א'ש"ס  .משפחח"ם א ,קה'לח"ס  ,כג[ן בנד'ס ,

ארוכ 'ס אחר' לכ 'וס')  .ובל זאת כד' לפענח אח

חכש'ט'ס  .חמ[נ Iת ,מםמכ'ס  ,כל' ב'ח  ,צצעוע'ס,

נו הצמ'חה ואת םוד ה'ותס גמד'ם I ' .חר מכולם

בהס

והם ק'לבו מ  Iוו '1

לו בג' המשפחה גליו

הג'סו"!J

נתשלו שער Iת מראשם  ,והנורא מכול

.

חשמ'ש' קדושה

וכו' ש'ה!ד'ם השחמש[

ת')וקה של אתת האח'וח ה · רג'לוח".

בקת'פת המלחמה [ ,שמע[ב"נ'ם להענ'רם ל'ר ,שם

באמצעות ב' 1קןת מחר'ר.ח שעשה בח'נוק ,ק'ו  Iה

למשמרח צנח או כהשאלח קבע' ,ולכו לפנוח אל

מננלה לנלוח אם 'ה'ה גמד או אדם בעל נ ובה

ה'בג חב'בה רלפ·וכמ'ל  ,הממונה לע א ' Oוף הצפח'ס ,

רנ'ל .מננלה  ,אשר אסר על הגמר'ם לאבול אח

בטלפוו .02 ' 6751619

סלב שמשוו
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הףצחו להצ 'I '1עד

כשנסת"מה המלחמה חזרו בג' המשפחה

באוגוסט

לב' הנ ג'נה ה ' Iעריס לש מפשחת א\" Iנ

אותו

בזכות

,

.

.

המרק שח'קלו במחגה  .נחו להם במקומו חלב .

נינו ' Oס בי)  -לאוחייס
במשך שנים 'ד ושם עורך כינוסים ביו'ואומיים העוקסים הביבטים שונים

::ו

שו השואה .סיכומי רכוינוסים מתפרמסים בעברית ובאננלית ומשמשים

;C:

חוקרים ,תלמידיס צויבור רחב המתעניין בנושא ,המכון הבין'אלומי וחקר

c
!:

יר !שם מעודר צורות הנצrןה ומיניהן

ביבואר  1999עד מרס  2000בשיתוף רמוכוו למחקר חברתי בהמבורג,

c

לואורך השנים התחבר קלבצוות תאטרון

בארשות דר יאן פי''7פ רייממססה,

הנצחה אח  Jותית

השואה ביר ושם מכין במ'ים לאו שוושה )['ו}'oכ ביו'לאומיים ,וה[) יתקימיו

ומ  Iז ' j7ה וומאנים המקבשים והצניח אח
ייטטשג  DIUות שניא יכ'צה ולצאב

הא'פnאיות במהוך לממחת העלום השיניה ה!שואה" ףעירך ובורשה בשיתוף

הלבא ובנ'היו פרפו' חד לבוך  ,ממשר את

המכון

יצירותיהם שו המוזיקאים מטרזיינשטט

השוישי 'עסוק בנושא 'השפעת השואה לע חרבות העולם בימינו" וייערך

ומשחזר אותן.

מוכשרים שומרות תנאי הגטי המשיכו

ווהציע כ'  IIג' מחשבה ומחקר בעתיד .כ  IIנת הכי)וסיס לעסוק במחקר

שו האנתוווגיה החשדה שו מוזיקת

גין'תחומי ולא רק היסטור '.והמטרה היא ופרט  Qאת מרבית הדבריס,

וכתוב מוזיקה .בתקויטור מפסר
טרזין

-

במצס'וסטס בשיתוף אוניברסיטת ברדוייס,
מוזיקאים

"" ' Iיילק'ח 'זש חט'ו

"אל·ספור

ההיטסורי בוורשה והאונירבסיטאות בוורשה וקבקרוב ר),יגוס

הכינוסים יגסו לכסם את הידוע כיום ואת הנעשה כיום בנושאים האוה

בקרב

-

היה  '1Iת .

ה  OOוריה

השואה ,פרויקט ההנצחה שו המוזיקה

היהו '1

IV

תושבי

הגטו

היו

יצירוח קוויות ואינסטרומנטויוח יהוריות ועבריות"

מוקוטת לכ המוז ' j7ה היהו  '1ת שנהבתכ בגטו  .ההקוטה הפוקה בפרויקט

הכינוס ביר ושם ,אשר יתקיים בימ'  Qשב'·חמישי,

7-4

בינואר

, 1999

יבחן כציר הפשיעה השוהא לע כתיבת הה'טסוריה היהודית לש התקופות
הקודמות ויבדקו את הפשתעה לע אידאולוג' Iת יהודיות אחריר~

ההצנחה המוזיקילת בשיתוף די ושם.
היבט נוםף לש חיי התרבות בטחיינטטש הוא קברט טסירי שהוצנ

ריג ' OOחנו השולש ר~ביטם :מיעתוי יהIוכ-)cnיDד מיעוותDי rמפ-רי hסיף

בגנט בקרבט טקסטים לש גי'וח רכוויבתם מפארנ מווויהנ  ,כמו אזליה ווט;

במרצות ההיטסוירה ונוכח השואה ובקעבות'ה; תנובותיהם שו קיבוצים

ואו שטרא  •OIו'קטור אוומו ,קלר שווקנ מ!רטיו רומן  .קבוצה שו יוצרים
ישראויס מסוrךס עמ'ייי שו ישראו גוריון ובזערת תרגומו ועיבוח שו

יהו  '1ים צראבות אירפוה בקתפות השוהא לע Tjוע ההט'Dוירה לש לכ ץוא
 Iאץר; פירשו השואה iו!בנתה הבשקפות יה  '1Iות ואחר

הש IראJ

קובי לוריא שחזרו את קברט טרזין והלעו אוחו תשע פעמים בפסטיבל

בכינוס ישתתפו אנש'ם בלעי שם במעדי החברה ,כמו פרופ' פייר

עכו) ,וטף לע הצגת בכורה רשמית המתובננת ולעות ביד ושס  .אגף

בירכנאום מפר'ז ,פרפו'

וננמור מקופoור)יה פורפו' 'Oו)iא פשיאר מלת

התרבות שו עיריית ירולשים ודי ושם מסייעים ותומכיס בהפקת הקברט .

אביב את הצראת הפתיחה יישא פרופ' טסיבן ץכ,

ג'!II

קה'ז" השתתפו לשושים ותשעה וננרי מסיוןגם ומחנכים

קור  Oראשו) לבוגרי בית ה  90ר

ובוגרים שגערך הן בפווין והן בישראו בהנהותס שו

מאח קתך'ו ברמו

לש נית הספר רמורמי והיארת השואה קבורס הראשון
אפ'ים קיי ושל קתרין ברמן .המשתתפים באו מאצרות
הברית ,מקנדר~ מררום פאריקר~ מאוטסלריה מJישראל
ונפגשו בוורשה ,בסיור שגמשך שמונה ימים הס ביקרי

במקומות שהיו בבער מחנות המוות לש טרלביקבר~ שו
מייד)ק ,שו אושוויץ-ב'רקנאו והמחנה

ועבורת כפייה

בפושוב תכנית ממע ' j7ה ימיוחרת ארגנו אנשי המוזיאון
במ  IIדנק ובאושוויץ'ביקרנאו .בוגר סמינר שו יר ושם

ומורים פווניים ערך ו'וjבצוה סיור לבוילבן היהורית כמו

,p

ב ' j7רו המשתתפים ירענם שהיו בהן קה'ןזות יהו  '1ות

ל'זפ למחמת הלועם השנ~ר~ את הקםצה ף  IIהת ג'חצית
השואה מתו נאיב פלוה ז ' Oו"ן' ,אצות קקרוב
בשובם ויר ושם לשבעה ימים )וספים )יתנה
ומשתתפים הדזמנות משלעו האצרות יייין עם מומחים
בתחום השואה ,ביניהם פרפו' יהודה באואר ופרופ' חר
בקביר,

הקבוצה דבה בשיטות ה ו ארה עם מורים ישראויים

והלחיפה מעם עדו.ת והגצוו ופנהי חמז'י Yrוהוד הח  '1שים
ביוחר שו ביח הפסר המרמי להוראת השורא) Jיסף לע
כ.ן צפו חברי הקבוצה בסרט ח ד ש המב ו סט לע פסרו
לש אורי אולרב '

האי רנחוב הצפיי'ס -

ענרך  '1וו ממצה עם המחבר.

חאלור ההקרהנ

c.
o

ף

Q

ותועדה' ויהיה ביד ושם ,ירושוים ,הכינוס השני יסעוק בנושא "האוכלוסיות

מגוט no

החקיטי< Iךם 'זש Iו'אrnה Iגיה

הכינוס הארשון יסעקו  Dושא "השואה הביטסוריה

•

משתתפי ייIרם ה  Qנר'ם )רחnב אןררת oנוט ורהש ב,ן'לזפאונםסו 1998

בעור שנת יי ם יהיה קורס

נוסף לבו ג רים,
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נחר הננסת רבאהם השר'ןן! םע מהכי האן"~ רר
ננ ' j7חl

ואבנ'י" 1

o.שורגמטפo

בקע< זו:ע 'i1

1998

חרב רגגח oחנ ' מ ' י וס גנ' Ij7ר Jקננתע

 90ר זיכרןז חדש

הן;7ןל' Iח ג' ך י םש .רנמטפ 998 Oו

.

פסר ו כור

פסר ו'רכ וו

קלהי ל ו ת םקש פ ה ר  IIר
ו ה סביבה

.

נמ סר ל ו י

ושס ב טקס ק.מ' ת )'פ ם
שנערך

בת מ  Iנ ה;

בי ך

ד "ר

ו שם .

אבו

אל י עזר )מימיו(  ,ע ורך
הספר ,מ סור תא הספ ר

לס נו י ו שג ראש ההנ לת

"

ו ש ם יוחנן ב"ו.

ת'קוJ
ארש ממושת tטת' Iה מססו י'מ וא נצ''אה )1 ' 7
Tויד  ,רנמטפO

1998

אנו מתצנלים לע הטע ו ת שחלה בכתבה ' ןיע ח"ם היא " בני ליוו יך ושם מס '  ; 10הכ י תוג מתחת
לתמוחנו של ר וברט מאיסטרו צר י ך להי ו ת ; ' רוברט מא י סט ר ו מלבנ י ה  ,אשר כ חבר בנוף מחתרת י
חקף רבכ ת עמוסה ב 1,4oo -יה Iדים שנשלחו ממלכו )מלין( לאושוויץ  208 .מחו ) ם ה צליחו לברות
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פ עולה אמיצה  Iו היא ייחו'ית בהיסט ו ריה של השואה :

תכנןן

ןבנייה

בהתהןןתס

II1

ןו ושס

נאצמת לשבב'ס סמדקת'.o
האבר":i

דאלכיר יגב'ן

ית'וא לנקס'

דאלכיר  I''Dיבת הספן :חד ג Iנהנ"ס שב'ת Iף לכירדא יחלא
מ'yב

תבמוהנ :

I''D

ו'תאגןן השזn

כןח תשיתה ביו-לאןתי

.. f'" "" -

זיבםהת לש ממלשת שנ r lןה הקום סח משמיה

~

פיoילו יבו-אלמוי  I ,חבחת בן צואנח רrןנן,ת 'Iוגבאר",

 :'-J:רנןן ~ ,

~"f-- .ל'J-rזEi;- -:hדll-::::zE~aנךד~ ]

--=::--.::2_-

:':' "'1 -

~

ת.

/-

J

1

; .

ישלאר  Iגןמונר~ מטרת הטח לחת םםף'ה פסילו'ת

להוארת השוהא לועבם ולס 'rןן  rrם פ'rוזע' Iת שםדקון
א Iרת~

'l

ושס משתתף ידבוני כ Iח

הםש'םי..

ופרופ '

יהדוה אבואר ,שאר המכין רגו'ו-אלמו' לקחר הש Iאה
נךו ושם  ,משמש 'וץע משו' לש רגוח .

'O lשו ועמיינן ~ו 1מעדו לע ~ .Fritz Schleifer
שה'ה וצער נמחiט נירס רצבכפ(Jו  .בחספ ו  194הוא
'צr

l

שם

תסורנ..

הבנ ר' Iאס את הרב 'הודה אנסכןכ

לד נושא דחשו לפ'נ ק'וה רב
רמה לס' ש'לכי ךםייע חן בןכ.
תא רDוע '1קבבשה ולשלח לא :
הבחת ואח
ויושם

3477 rn
 rחילשם 91034
או ליפOן .02-8433511

צוות הה'נ!'  7תכגון Iציעל:ע אולמות הצתנגה והתערוהכ הקמהע 'זש

.ן' nDאII

ההטסיויר החשד הלח דםעבגת

תבטוהנ :מדה'ה ממוחשתב nוגאםנת לםסריס4ס לש 'זואם צתוהג בצ'עהבו לש חירת הלאר
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I
'T

ושס

ארצות הברית

האיר ו ע השחגי לש אנודח היי'  '1ם המאריק)ית של יד ושם בראשותו לש אי""  rבורובסקי yי מדו השנה ב ID'O

יילב למ ) '1ת י שראל  Iיקת"ס בנ'ן ' Iקר

)  22-כבונמנר .ל י י ק'  Iי Iסף ספרא ת יוסף נוק"ה יוקנע פרס ה U ,וו לע  nרrנtת Dל nייס היהי ' '1ס ו'וע מסירותם למפלע הזירכ Iו  04 ' .ף פס.אר ממ י סייד
קןר פסאר בנח'ןו  ,איקי פסר,א מיסורת ווערתכ בתנ העת 'מורשה :מנינים הבנה מעקוה אח המםר של יך ושס" :כיהוירם חובה לעי)ו לפסר וש Iב
לפסר חא טפיור

השואה -

הפ  jTlה'ופא ניותך בה!כ I'Oריה

האנושית I_J

יך ושס ממשש דעות ממשית מ!וחשית בבעורנו ובבעוך החרוח האב'ס חאכד .

יי ושס הוא מצבת 1יכר Iן  .מקוס יימוך ומקום קרוש ".יוסף בוקייה ) ,יצול שואה r ,כייסךה של חברת
ג'חי וסגו יושג ראש לש האגודה האמר י קנית שי  Iך ושם  ,אוrכר ' :אם

צא"וn

8ukiel 8uilding & Monogemenl Co.

נ j7לפיטןן) .יו

'חמר iח אדס אחר שערות קרומות הן עו.לת ושהו יכולות להיות מופנות

נגד לכ אד ם א Iקבוצה ,אר נ 'ש שהצלחת' במש'מת' ".אלף ומאה מ ו זמנ ' ס 'שתתפו בםע Iדה  ,ב'נ'הס מנה'גי הקהילה היה ו  'lת  ,ך !>'לומטיס  ,שגרירום

באו'ס ו ק ו Jםו ל 'ס ללנ"ס ה'ושב'ס ב נ 'ו '1קר.
של ב'ו 'וקר 'ה  Iה 'ושב הר א ש הכלל' של הא  Iרוע  ' .ושב' הראש העמ'ת'ם ש ל הא'רוע 'ה'ו

ולסר ו"בר  ' ,ושב ראש ו מ נכ Republic National Bank 'r
ג" ל קו נ ם'ר' ' ,jנשנת ראש  Clearing Hou ~ Associotionשל ) ' ו י ו דר~ ו הר !'Iקרונר  O ,נ Iהנשיא של חנרת ne.. 5ו .Lehman Br aאדרג ברונפמן  ' ,ושב ראש
הקוננרס ה'הוד' העולמ'  ,ו 'שראל ז'ברג  ,המזכ'ר הכלל' של הקונגרס ה'הנrך העולמ' i) 1ש' ראש עמ'ת של הארנון להחזרת הרכוש ה ' הוד '' .ה'ו ')שו'
ראש האירוע

אנ'רIע "'Iקל )'טאון צתלמ Q 'lמיוחד ששמנ ' Remembered

idו : A WOמלוו ' ו ג ' ולס ביק " ה  ,ענרך ף[ מ"קל ב Iק"ה יעורו ר'ן ססוארט ראבגר הם

' Iשב ' הארש לש מותצע הנ'טאןן .
א"רה דרוק"ר ' ,ףד קרוב לש האנורה המאקףג' ",התח") לרת Iס תרמוה נדנלה ל'.Yגייתן של שער חשר ב'ד נשס rלכ ר )'צול' השואה ,שננן ח"ס
חשר'ס לאחר השואה  .א ו רכ ן לש השער  ,ש'  Dj7Iלע פ' תי Iבו לש הדארלכי טשה פroךר~ 'היה שבעה מ  '10ס  l ,הנא פ'ר ' ד ובו א  Iור התחב  Iרה  Iהחנ"ה

ל  'Jו כ ' רכ הכנהסי  .תכובת מ '  Iחרת לע העשרמ-בצה ת'תן ב'ס~ לפoסורם המרתק לש ]צו"וו הש נ אה.

קנדה

אנה רו  ,הל ו ר  Iזנבאוס פוליעות מרמ'נת חארות 'וש Iלשחת הנש[)' 'וש האב נ רה הקנד ' ת ארבשות הנק ר  Iזנבאוס ארנ)ן בבממונ ןאrוlת רעב מלצוחת
לבכוד )צוולות שוארג הניםאת האנרחת ב ם ע ו דה ה"ת ה )צ'יית השיאה רר רות  Iססה " מ ר .בארנ לש ג 'ושב ארש ה)הלת ' ד נשס  ,גחכ ףא הוא וראבחרג

ברגיה
אבנר שלו  Iדר סינת'ה האפס  ,ראש הדקס הצרפת' קבר[ יד ושס  ,נחכו בארנחת הצר"ס מ ' יחדת שהתק"מה במעוב tלש שנר ' ר 'שרלא נברל . 'Oאר Iחת
הצהיר'ס צ"נה את חידוש הפעיל Iת של האנודה הלבנ ' ת בראשות מ  Iר'ס פירא ו  .נב ' j7ורן חקל כאנר שלו בכור קלרבנ ית ה'מג"ם ש ל השואה ג שלררואה
 Iב אנ ד לרכט ו א ף ביקר גמו  ' Iאו[ זלנר השואה ב מכלו שם!>,ור השואה של יהו ד ' ג לנ יה צבור באוספיס וגמםמכ'ס הרביס שב ר שות ו  .ו  Iר ר אד ר' א ן  ,אוצר

המוז ' או ו  ,הציע שיד ושם והמוז'או[ 'ארנ)ו מס'נר ' ס משותפיס שיתאימו צלרכיס של המחגכים  ,של המו  ' Iאול Iג'ם ושל הה ' טoור'ונ'ם הבל נ י ס .
האנו ד ה הלבנית החענ"נה כתמ'כה במפעל המחשוב של ארכ'  Iו 'ד ושם ננבג"ת אול ס הכניטה של מבנה הארכ'ו[ החרש .נוטף לע כן' ,ד ושם
מחכנ[ לחשר את פעולות'ן באנטונרפ[ .

ברז'כ
אבנר שלו  .הדאלכיר משה ספד'ה  ,שמחה צאלח  ,מגכ'ץ קרו 'ד ושם  I ,דג' ג אסר  ,ארש הדקס הררום מא ר 'קני של קןר 'ר ושם  ,געסנ לנ ' j7ור לש כמה

מ' ' ס חנב'ן oאג Iג  ,OOIחאלר חשח' הפליעות של אנודת ' ד ושס גסאו פאלון  .צל' Iו חשז '1הפoVן' ו ח הקת " ס רעב חנ י נ ' נמרמ הזוה'ןoח' ה'הוrך ,Hebraic
שם הצ ' נו 'וש Iפסויוה את תכףת הבא ' ייד ושס  ' 2001לפג י סאה וחמ ' ש'ס מארשי הז7ה'ןoר~ ורה בורבו ,ב ]ש'תא הפרצר'ה  ,ארנס ם ן שטראוס  ,גש'א
האנ  l1ר~ דחו ' ת שובס  ,ק Iנחי'תס רש'לא נבח'ן) ,oשאו ד)  '1ם לפינ האורחי.ם אדמונח ספריה  .נשיא  ,Banc:ocidadeמשמ'ו תא נסע'ת רוגשלחת מהארץ ,
ר)Qן ' ס להיות נשיא ובכד 'וש האגוךר~ ו הוא ייכנס לתפקיד לאחר קטס שומ י ש"ערן שבנה האבר~

כמן כ .Jהקתייסה חאחת צהר"ם חנ י ניח לבכ ו ד האנודה והמשלחת מ ' ר Iשל'ם  .ב'ו הא Iרחים ה'נ ארמ ו נח טפר'ה  ,לש' ומשה טפרא  ,סנ Iקונסלו
ש'ראל רו ' עק.ב ורה בורבוב וא'ש'ם מרכויים פסח י ם מקהה'לר~
' Iג ' יגה הלרבייך  ,גצ'לlת שואה ] ,בגה נוטטאנו נשעבו ש'תעלם אל 'כשחו את השואה נהבטיחו לתת תרנמה לתכנ ' ת האג " Ilשם  I' ." 2001נ"נה
הלגירז הדנ'שה את הח] נ ה זע' I rר לגנות תא הזכירונות וזעלנר ליד  Iשס למע! ע ת 'ך)ו ועת'ד הף'ןtס:

..

..

כ

משה פסיוה הצרה לע עננדת האדירכל Iת של Iבמוז'או Iלמאנות מודר)' ",האצותו התרמה בתכניוח האדר)'לות של רוגלכול ה Oו' Iא Iגי ושל מרמ
המנקירם הח ' I!11ם של 'ד ושם.
'שראל א'םר ל ו 'ו  ,ח"מ' פרנק ו  ,ארנטט ו שטרא ו ט  ,ח"מ' ס'ל טוו וחברים ) ופסים במוצעת האגורה ארננו את האירוע'ם בהצלחה רנה  ,וה ס  Iכו

לס  Iק ו ר תקש  Iרת' ברח.ב מrל[

18

Shero!Of1 MoIarrei

אירח את משלחת יד  Iשם בתק Iפח שהותם בבח'ל א ' ר,ח נ ד י.ב

הזכנד

a

האנודה ההולג די ת מתכגנת קוגצרט לחורש רצמבר לציון חידוש הפעילות והמנבית של האנודה בהולנר.

גרחניה

רשת הטלוויזיה הנרמנית האלומית

ARD

השלימה סרט רוקומנטרי לע יד ושם .פרופ ' אודו רייטר  ,נשיא

.ARD

בחודש מאי  .מטרת הסרט להראות כיצד יד ושם מקשר ב'ן העבר לעתיד  ,עם דנש מיוחד בתכנית האב

 יד ושם

"סיו י' IaוVO

yad

mזrו חווכי'ון לm I'ICWIםבלו

החליט להפיק םרט לע יד ושם לאחר שגכח קבוגצרט של התזמורת הפילהרמונית ה י שראלית ביד ושם

: 2001

ילי  Iן

 Iןי כ.ל I

• • גיי ••

גןב.בך

ן".

הסרט צולם בחודש אונוסט ננימויה של אנרר י ה האונר  .רבים ממנהלי יד ו שם ועומיו ,

כמו נס מתנדביס ומבקרים  ,רואיינו לטרט זה ,
המכון למחקר חברתי בהמבורג בראשות רר יאו פ י ליפ ר"מסטמה יתמוך בשלושה כ י נוסים אק ד מ"ם

בארנונו של המכון הביו-לאומי לחקר השואה של יר ושס .הכינוסיס יתקיימו ביר ושם  ,באוניברטיטת בר  '1Jיס
ו ב אוניברסיטת ורשה מ ח ורש ינו א ר ב שנת

1999

דע חורש מרס בשנת

.2000

,..זן מnnצניו

לDINית-:חנ rרד ףסוי תונ
יעס ,..זן תצויוםח

לn-:MIIIIנ rרר קחצ Oדרא
פח>!' 'וא ....
וrvנnלח,..:זן

ןנס ןז  Yחnנnו' :nןתי ןייב

:ל"כנמ

הקתדרה לע שם הברון פרידריך קאת פ ו ן אופנהיים לחקר הנ ז ענות  ,האנטישמיות והשואה שתרמה

ותח סחןוכ

משפחת א ו פנהייס תתחיל את פעילותה המחקרית לאחר טקס פתיחה ב י ר ושם בחודש )ובמבר  .פרופ י

rנo-nסוא'ו רnPל

יהורה באוא ,ר יושב ראש המכון הבין-לאומ י לחקר השואה בי ד ושם  ,יהיה הנואם המרכזי באירוע  ,ונצינים
של משפחת אופ)היים יבכ ד ו את הא י רוע בנוכחותס .השנה יאיישו את הקתררה פרופ ' רור סזראני וד " ר
אברהם נרקא י  .פרופ י ר Iד טזרא}' עומד בראש הקתדרה להיטטוריה ולתרבות יהודית של המאה ה  20-לע

שס פקרסיו"נר באוניברסיטת סאותהמפטוו באננליה  ,והוא מנהל ספריית ויי)ר ור,מכון להיסטוריה בת זמננו

רמא ולש

Jtm:אn

ןעדrנ nיwאר:n

יש ימומע

'!ארפ iודוה' ואSאב
'!ארפ לארשי ןrנOט

rםrו  nלחנת
ייoשו :ל'. iTDסרם'ווא רד יבא רקב,
רד י 'nOימחנ ' ,פורפ יש'nn
גסס aןפ, OOקWרנ רבאו1ם nםUי,

בלונדון .ד " ר בקראי הוא מומחה ביו-לא ו מי להיבט הכלכלי של הנאציונל-סוצ'אליזט  ,כמן נם לה'בטיס

רופסטי ,j

"'ויא rקסבורם , Jלואר
בר דוופ ,סי tופ; חנ פ/1ג.

האנט'-יהו  '1ים שלו  .קרן נופסת של משפחת אופ Jהיים תומכת במחקרה של רר אירמטר ו ד וויאק לע פריץ

Dי'ח .ץילjו רד ילינ גיוו ןויצ P-לד,

באוא ר .רר וויאק ר,תקבלה כחוקרת במכוו הבין-לאומ י של יד ושם.

mש גסק;ןסש יאמש ~

תכרעם בתכ :תעn

אנגכיה

עתכרו :תיtיאר

כ י ג ום ש ל חמישה י מיס בהשחחפו ת יוחר מארבעים מחנכיס מתחומי חינוך שונים באנגליה ארגו מרכז יב'ת
שלום" ח כ ר הש ו אה שב' ת ו ף אג ו רת הירירים של י ר ושס באנגליה בראשות בן הלפנוט ובית הטפר המרכזי

להורתא הש ו הא ביד וש ס בי רו לש'ס בי צי וגו לש אפר"ס ק "  .נושא הכ' 1וס היה ההיטסוריה של הש ו אה מקנורח
מבט אקדמית ו מ ) Ij7דת מבט פדגוג י ת .

םrרOא תבגnר

עתכרו Dבלעו
nבתכ: 8זtיIמח

Oב'א 'DIUאOD-ינם

תמר Dע"Iם' :Jדח רנ~
דבnת :תכרעמ הזילע רלר
תכירע ו : ,.mפ'1טi
םטרח :

of1

יחח לסיבא

""" סס

צרפת

עtי : QררנOכלא ררנאDו

רד תיריע "DQPרגאיי'מ

ב טיוע האג ור ה ה צרפ תית ויוש ב הראש שלה רר רישאר פרסקייה נחתם הטכם ביו ממשלת צרפת לבין

'ו rא'ID4II

י ר ו שם בנ ו שא פרם ו ם ה כרך הצ ר פח י של לקםיקון חסירי אומוח העולם .בכך מצטרפת ממשלת צרפת

רלח Oןqתנ

לממשלות הולנר ונ רמ נ'ה  ,כמו נם ל איחוד הא'רופי  ,בתמיכתם באנציקלופריה רבת-ערך ! .I

'בצ רתב""
'וא'rח

ה אנורה הצרפחיח תחנ וך טנ'ף ח דש בניצה בתחיות חושר דצמבר.

רד היOני OרDפl

rן '7' l'Iזדנלקרנ

רר נPע לJ1ב'j1
ל>Iנא ףס
יבחהב דלפ"וסרכ-

נזרווג"ה
אן-מרי גראבראל  ,יושבת ראש האר נ ון הנוצר'

 p Jodene Hjemו ,Hje

שנ nnrחלאצ
." D'1!IIC

עמרה בראש משלחת של עשרים

mש 'fןקyנ

מ ש תתפיס שביקרה ב' ר ושם בחורש ספטמבר .בטקס שנערך לכבור הב י קור הבט'חה או-מר' נראבדאל

רר """ םלש

ל המש'ך ול ת מוך בה עסקתם של ע Iל'ם חדש'ם ממזרח אירופה בארכ'ון 'ד ושם .

הואנ ירשונ

r'Mם:

קחצי רrןךן
ןנח

,יוש • m

'בצ רסOOן

'שראל

n,סnp

ה ז מר רורן פיש ר תרס אח הופעתו בטקט המיוחד שהתק"ס בחושר מאי לכבוד משלחת חטירי אומות

העו ל ם ננקעת הקה'לות במעמד ראש הממשלה בנימיו נתניהו _ המשלחת ב'קרה בישראל כאורחת יד ושם
והעמ ו תה ל אירויע שנת החמ'ש'ס .

:בrצrע

סופד לק
OOפנ rותחו בIצ'ע

 0רשפא זmו ךות ןמ רוקס·n

ר ור ו רחל וינר תרמו ב א מצע  Iת נאמנם אלכסנרר רוזנברנ למפלע המחשוב של שמוח קרבנות השואה

'"'" O?9U07
rםותכ=עסn

בה ' כ ל השמוח .
מתת'הו צוקרמן ו נחמה צ ו קרמן לבית סר ו בסק י חרמו להקמח חדר טמ'נר'ס נבנ"ן החשר של ב'ח
הטפר המרכ!' להוראת

רזא

השואה הנמצא עתה בבנייה .

הקרו לע שם אהרוו גוטוירט תרמה מלנות ייימ ו  '1ההכשלה הנבוהה במטנרת המכון הב'ן-לאומ' לחקר
השואה  .המלנות 'וע ) j7ו מ  '1ש Jה בשנה.

בתכ תעה I ,.י DIםילWחי
'D 3471לשnי 11034

rn

ןופלט ..111881נO .oקפ 02-6411141

פך  Oןת'ס חז ' Wס
תתכנןן

שמה )מסירו( רuו ,דל" רתגנלו,

עקד .תל א-בב ת  8נ"מ11t~ .

לבנ"ה

עמrIד. 1

·מזא ניי 8

סOOואב ~ רולחו תודזבm
ה'ווiםת ךרעמ רהםיגג הוnש

הפטקתי

ןל -וUתת

לא

לדבר

1זא .שיא Kו עמש

ןול ו ש  .Dהלשב הארשון לש

החפייה לשו nםעח רפו'ותח

אח רבר ' כן לא

דיון IרלDיOITו דע :rגאב ,1999

המשתע' קלj . 1ת

ואחירו יחל לשב הבינ'ה של

אתה לדבך 'כולח

בנ"ו המבואה ושל מערר

אות'· ,

הn

לשמוע

נ~ Iר' בנ"ן המגואה  j71Dם

מחחבם nלש m

J

הלפ' Iופאש

ח"ן גשנ' זסביס :

ישלאר ' משדר הי'תח.ת
דאילכירם rrעב

'שראל ..

מתאי

בפסר אח ססתכ

Oולמ 'Oזגנא בויסוע ממ'ןשח

אך ר 'מ  :סשה ספד'ה

iWJD

t,גר רייצ

צבךפת ובכוושה ג'י'

הצאנ'.o

שכהוה דלי

ךOIו שהפודר .".,רס  Iהרתoו נםחrןס יתבננ

ורכיאס ; הבוווה ,שכ"האינ· ב Iחן תא 'אחיע

לועהם ר'Xצ'חו ךןיוכינפו תיוmנ tת"אר לש קבא

במונר רטובח ' Iס •Iיע' j7מחו לש הפסר
תב'א Iר ה  lmת' דצב החףרה הפסוכיולגית
לשפנו לש וי(:

יואל ל9ר )עוךר( .זכרזו

א'ךןU

זכרןו גלןי

'ס

28

uתוהאו P -נnה IRUIiI, l'IIr'1Jוi
תל איבב ת .JWזrי Z ~ .עמםףך .
בספר מאסרים

טקס האזכרה השנת' קלרבנות הטבח בבאבי'יאר בש'ח ו ף התאחרות עולי א  Iקרא י נה

עיוניים מושאים

ובמעמד יושב ראש הכנטת  .חבר הכנטת ין תיכו!

8

באוקטובר

16

אבוקטובר

20
9

אבוקטובר

))ונמבך

10

נ 1בנםנר

22

בנבנמכן

תודעת הועןאה

בrnזמ IIIO """".ר TרזווrבII.

•
בפסמטבך

-

םמ•·.

של 'ד ושט זובומל  :עולם יהודי קטן' במורשת  ,נבעת חביבה

היטטור"ם ,

אזכרה ל'הודי א'טליה והקרנת הטרט ממו ר יה של פרופ ' ל,ליאגה פ'צ' וטו פרג'ון I ,בו

חברתיים

חעיות'ר Doשל יהוד' קהילת אילטיה

ותרבותיים

פת'חת התערוכה

המשקפים

אזרכה קלרבגות האצרות הבלם'  Iת

שובה

איעח צליון שישים שנה 'ןז'fו הרבולח

השואה

יום יעון לרגל הוצאח הטפר תודלות השוא ה בגרמ נ יה בהשתתפות פרפ ' lש Iלמ'ת

בתודעת

במrך ru

ישרלא .במאמר

 Iוקל,בן דר בארהם בקראי  ,דר רניאל פרקול ודר יהויקים נכטי

יעל

פתיחת הקדתרה לע שם  1'00אמוות העלום הבחן פזךן'ין ק'זרא פון אפוהניים במטן
ר)',ן'אלמוי לחקר השנאה 'גן ושם

פ!

טפת

רפוטיכיטאר טח! פוער עיש שיrך שהאו

מלוחינ.ם מאםנר ילא תפט חאלור ב j7T1
פאטrך

100

יתוכOת שוהא יזטג ו י הדוה יזו

"בותתגי להס בבית י יד ושםי ב Iח! משות

9

בצדמבר

11- 14

)צומבר

קטס חלקות פרס הזט Iן של קרן יעקב בכומן זז הניתן לספורי,ם למאנים לוחוקזךם

םי:עשיי i1i"Iשוריו::ו גו 'WN1רפסב שי ש I"lנ'D

לע בעודה הקשורה בנושא השואה

לע השואה במערגת החינון ומאמרים

הכינוס הבין ·לאומי המערי של האנורה לע שם ינוש ק  Iצרjד" בישראל בשיתוף יך ושם

פשורמסו רבעב ,ויש ם משום חפיוש חאר

 Iארנו0 '1

20

בצדמבר

7-4

)'נואר

נופסים בנושא י הזטת לבנוך והחובה לדבכ

טקס הא ז כרה השנתי קליבנות הטבח בב ו נדנובקה
הכ'נוס הראשון של המכון הבין'לאומי לחקר השואה ב'ן ושט מתון שלושה )'בוס'ט
בין'לאומייס אשר יעסוק בנושא י השואה כה י סטוריה היה ו רית 'היסטוריה ותועדה"

מידת השפעתה של השואה לע הזהות
הישילארת

